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) اإلكلينيكي(لنمط اإلشراف العيادي  الرتبوي املشرف ممارسة درجة
   واملعلمات يف مدينة عرعر كما يراه املعلمون

  يف ضوء بعض املتغريات
هدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة المشرف التربوي لنمط اإلشراف : الملخص
 عرعر، والوقوف من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في مدينة) اإلكلينيكي(العيادي 

بين ) ٠,٠٥(على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
الجنس، التخصص، سنوات الخبرة، ( أفراد العينة تعزى لمتغيرات إجاباتمتوسطات 

، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث استبانة أعدها لهذا )المرحلة الدراسية
ينة من المعلمين والمعلمات في مدينة عرعر بلغ عددهم الغرض، تم تطبيقها على ع

إلى أن المشرف التربوي يمارس نمط  معلماً ومعلمة، وقد أشارت النتائج) ٣٨٥(
 بدرجة متوسطة في جميع المراحل، وقد جاءت مرحلة تحليل اإلكلينيكياإلشراف 

لعملية التدريس في المرتبة األولى من حيث أعلى متوسط، تلتها مرحلة التخطيط 
التدريس، ثم مرحلة المالحظة، وأخيراً مرحلة التقويم والتغذية الراجعة، كما أشارت 

 العينة تعزى أفراد إجاباتالنتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وفروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح األفراد ذوي 

ت، وكذلك فروق تعزى لمتغير المرحلة الدراسية في مرحلتي سنوا) ١٠-٦(الخبرة 
التخطيط للتدريس والتقويم لصالح األفراد الذين يدرسون في المرحلة المتوسطة، فيما لم 

  .تظهر فروق تعزى لمتغير التخصص
 العيادي، مراحل اإلشراف التربوي، المشرف التربوي، اإلشراف: الكلمات المفتاحية

  . العيادياإلشراف
Abstract: This study aimed to find out the degree of the 
educational supervisor of practicing the pattern of clinical 
supervision from the teachers point of view in Arar city, And 
stand on whether there is a statistically significant differences at 
the significance level (0.05) between the sample members 
average answers which are related to ( Sex, Major, Experience 
years, Educational level) variables, so the researcher used a 
questionnaire prepared for this purpose to achieve the study 
goals and Was applied to a sample of teachers in the city of 
Arar numbered about (385) teachers, and after the data were 
processing by the suitable statistical ways, the results pointed 
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out that the Educational supervisor practice the clinical 
supervision Moderately in all stages, the teaching analysis level 
came first in the highest average terms followed by the teaching 
process planning level and the Observation level, finally the 
evaluation and feedback level, the results also noted to the 
presence of statistically significant differences between the 
sample members average answers which related to the gender 
variable in favor of females and other variables related to the 
experience years in favor of members experience variable 
between (6-10 years), differences related to the educational 
level variable in the phases of teaching planning and the 
evaluation in favor of members who teaches in the Intermediate 
level, while no differences appear in the variable of major . 
Key Words: Educational Supervision, Educational supervisor, 
clinical supervision, clinical supervision levels.  
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  :المقدمة
يعد اإلشراف التربوي عنصراً مهماً من عناصر العملية التعليمية، بل هو ركن 
من أركان العملية التربوية بمجملها؛ حيث ينطلق من هدف عام وهو تحسين العملية 

  ).تعلماً وتعليماً(التعليمية 
ة ولقد تأثر اإلشراف التربوي بالتطورات المتالحقة التي شهدتها العلوم اإلنساني

بشكل عام، والتربوية بشكل خاص من حيث النظرية والتطبيق، فقد ظهرت أنماط 
 اإلشرافإشرافية مختلفة كمحاوالت لتطوير العملية اإلشرافية، منها على سبيل المثال 

، واإلشراف باألهداف، واإلشراف التطويري، وغيرها، وكلها تسعى )اإلكلينيكي(العيادي 
  .التربويلتحقيق الهدف العام لإلشراف 

أخذ ) ١٤: ٢٠٠٧ (وإبراهيموعليه فاإلشراف التربوي وفقاً لرأي األسدي 
أبعاداً جديدة من حيث الوسائل واألساليب؛ لكي يواكب التطور الحاصل في العملية 
التربوية، فالمشرف التربوي عليه أن يعتمد على األسس السليمة في اإلدارة التعليمية، 

  .، ويمد يد العون لهم لتنمية قدراتهم علماً وفناًوأن يؤمن بقدرة العاملين معه
واحداً من االتجاهات الحديثة في مجال ) اإلكلينيكي(ويعد نمط اإلشراف العيادي 

أنه منذ اكتشاف هذا النمط ) ١٨٩: ٢٠٠٢ (Pajakاإلشراف التربوي، ويؤكد باجاك 
  .تناوله الباحثون بالدراسة والتوضيح في جوانبه المختلفة

من أكثر المفاهيم اإلشرافية شهرة في ) اإلكلينيكي(شراف العيادي ونمط اإل
 فعالية هذا النمط في أثبتتمجال اإلشراف التربوي، المقرونة بالشواهد الميدانية التي 

  )٢٢٧: ٢٠٠٢السعود، . (تحسين الممارسات التدريسية للمعلمين وتطويرها
ناخ إشرافي صحي، على بناء م) اإلكلينيكي(ويقوم نمط اإلشراف العيادي 

ونظام للدعم المتبادل بين المعلم والمشرف، والذي يعرف بالزمالة والدورة اإلشرافية 
  )٧٥: ٢٠٠٨العياصرة، . (التي تشمل لقاءات ومالحظة وتحليل

 Sullivan &Glanzويتميز هذا النمط وفقاً لما ذكره كل من سوليفان وجالنز 
  :ببعض الخصائص والمزايا منها) ٢٠٠٠(
  .ريقة فنية تهدف إلى تحسين عملية التعليم بطريقة منظمة ومرنة ط-
  . عملية تجمع بين حاجات المدرسة وحاجات النمو الذاتي للعاملين فيها-
  . يبني عالقة مهنية قائمة على الثقة المتبادلة بين المعلمين والمشرفين التربويين-

أسهم في حل ) يكياإلكلين(أن اإلشراف العيادي ) ٧٥: ٢٠٠٤(ويرى البابطين 
كثير من القضايا التربوية التي كان يعاني منها ميدان التربية والتعليم، كما أسهم في 
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تضييق الفجوة بين المشرف التربوي والمعلمين التي كانت يشوبها الكثير من الشك 
  .والريبة، وأسهم كذلك في تحسين الممارسات التدريسية للمعلمين

نه على الرغم من أن نمط اإلشراف العيادي أ) ٢٢: ٢٠٠٥(ويؤكد آل ناجي 
يشترك مع أساليب اإلشراف التقليدية في التركيز على المالحظة الصفية؛ إال ) اإلكلينيكي(

إن الهدف األول لهذا النمط يتمحور حول زيادة فعالية دور المعلم من خالل التفاعل 
ع من اإلشراف، الحقيقي مع المشرف التربوي، وذلك بإشراكه في خطوات هذا النو

  .فالمعلم هنا أصبح طرفاً فاعالً في العملية اإلشرافية
هو معالجة قصور المعلم وتحديد ) اإلكلينيكي(ن هدف االشراف العيادي إوحيث 

أن ) ١٤٢: ٢٠٠٤(جوانب الضعف ومكامن الخلل من أجل معالجة ناجعة؛ يرى طافش 
؛ ليتمكن من إقناعه بأن هدفه ذلك يتطلب أن يحظى المشرف التربوي بالقبول من المعلم

هو تقديم المساعدة، وحل المشكالت التدريسية التي يواجهها، وهذا لن يتحقق إال إذا 
  .كانت العالقة بينهما قائمة على الثقة والتعاون واالحترام

واالهتمام بتطوير أداء المعلمين وتحسين ممارساتهم من المسائل الحيوية التي 
ة التعليمية، وهذا ما تسعى إليه وزارة التعليم في المملكة يجب أن تهتم بها السياس

العربية السعودية من خالل العمل الدؤوب لتطوير أداء المشرف التربوي، والذي بدوره 
يحمل عبء تطوير أداء المعلم، فاإلشراف التربوي يعد من أهم مدخالت النظام التعليمي 

بوية بمجملها، في ضوء مسئوليته عن تأثيراً على المنهج والمعلم، بل العملية التر
: ١٤٢٨(تحقيق عناصر الجودة في العملية التعليمية، وتؤكد وزارة التربية والتعليم 

أن قيادة التغيير والتطوير في الميدان التربوي تعتمد بعد توفيق اهللا على ما تملكه ) ٣٥
عول عليها إحداث القيادات اإلشرافية من قدرات، فالقيادة اإلشرافية المتمكنة هي الم

  .التغيير اإليجابي المأمول وتطوير بيئات التعلم وتحسين مخرجاتها
  :مشكلة الدراسة

من استهداف لتطوير الممارسات ) اإلكلينيكي(نظراً لما يمثله اإلشراف العيادي 
التدريسية التي تمثل أهم األدوار التي يجب أن يلعبها المشرف التربوي، والذي أثبتت 

ودراسة ، )٢٠٠٠ (Jin&Coxالدراسات فاعليته مثل دراسة جين وكوكس الكثير من 
، ودراسة بولنز وجورسوي )Thompson & Moffett (2009 طومسون وموفت

Bulunuz & Gursoy) ودراسة دنكان وبراون )٢٠١٤ ،Duncan & Brown 
، ونظراً لما ذكره بعض المختصين من تدني أداء المشرفين التربويين مثل )2014)

والذي أشار إلى أن من المشكالت التي يعانيها اإلشراف ) ١٤: ٢٠٠٥(الكريم  عبدال
، وأيضا ما زالت الممارسات "تدني مستوى تأهيل بعض المشرفين التربويين"التربوي 

اإلشرافية في واقعها ممارسات تقليدية، وما زالت النظرة السلبية من قبل المعلم 



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣١٣ -

ا أشارت إليه نتائج العديد من الدراسات منها للمشرف التربوي هي الغالبة، وهذا م
، وهذا يدفع للمزيد من الدراسات )٢٠٠٦(ودراسة الشاعر ) ٢٠٠٢(دراسة المغيدي 

للتحقق من ذلك، ومن ثم تكمن مشكلة الدراسة في معرفة درجة ممارسة المشرفين 
لمين ، وذلك من وجهة نظر المع)االشراف العيادي(التربويين لهذا النمط االشرافي 

نهم هم األولى بتقييم هذه الممارسات التي تقع عليهم، ونتائجها إوالمعلمات، حيث 
  :تنعكس على أدائهم، وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

ما درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في مراحل نمط اإلشراف العيادي 
 مدينة عرعر في ضوء بعض من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في) اإلكلينيكي(

  المتغيرات؟
  : الفرعية التاليةاألسئلةويتفرع منه 

  ما درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في مرحلة التخطيط للتدريس؟) ١س
  ما درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في مرحلة المالحظة الصفية؟) ٢س
   التدريس؟ما درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في مرحلة تحليل) ٣س
  ما درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في مرحلة التقويم والتغذية الراجعة؟) ٤س
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة تعزى ) ٥س

  ؟)الجنس، التخصص، الخبرة، المرحلة الدراسية(لمتغيرات 
  :أهداف الدراسة

جة ممارسة المشرف التربوي لدوره في  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة در
من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في مدينة ) اإلكلينيكي(مراحل نمط اإلشراف العيادي 

  :عرعر في ضوء بعض المتغيرات من خالل
 معرفة درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في مرحلة التخطيط للتدريس .  
  مرحلة المالحظة الصفيةمعرفة درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في.  
 معرفة درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في مرحلة تحليل التدريس.  
  معرفة درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في مرحلة التقويم والتغذية

  الراجعة
  التحقق من وجو فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد

  ).صص، الخبرة، المرحلة الدراسيةالجنس، التخ(العينة تعزى لمتغيرات 
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  :أهمية الدراسة

والذي ) اإلكلينيكي(تنطلق أهمية هذه الدراسة من أهمية نمط اإلشراف العيادي 
يتميز بالتركيز على ما يجري في غرفة الصف؛ هادفاً لتحسين الممارسات التدريسية 

التربوي التغيرات فيها، حيث أنه من خالل هذا النمط اإلشرافي يمكن أن يالحظ المشرف 
في األداء التدريسي للمعلم، وتحديد المشكالت التي يواجهها؛ والتي قد يعود بعضها 

  .لنقص في اإلعداد قبل الخدمة، ومن ثم وضع الخطط لمعالجتها
  :ويمكن أيضاً رصد أهمية الدراسة من خالل

يمثلون أهم في تقييم الممارسات اإلشرافية، حيث ) والمعلمات( تقدير دور المعلمين -
  .الجهات التي يمكن أن تقيم هذه الممارسات لكونهم الجهة المستفيدة

على آراء المعلمين في أدائهم اإلشرافي من ) والمشرفات( اطالع المشرفين التربويين -
خالل نتائج الدراسة، وهذا قد يدفع المشرفين التربويين لسد الثغرات في أدائهم، وكذلك 

  .ن تطوير هذا األداء النعكاسه على أداء المعلمقد يحمسهم نحو المزيد م
 من القيادات اإلشرافية على واقع الممارسات اإلشرافية في الميدان، المسئولين اطالع -

مما يدفعهم لتشجيع ودعم النتائج المميزة، والعمل على توفير فرص التطوير في 
ريب والتطوير الجوانب التي يظهر فيها قصور، سواء من خالل تسهيل منافذ التد

للمشرف التربوي، أو من خالل إعادة النظر في شروط استقطاب المشرفين التربويين 
 على العملية التعليمية بشكل إيجاباًواختيار األفضل وفق معايير ضابطة، مما سينعكس 

  . عام وعلى فرص تعلم أفضل للطالب والطالبة
  :حدود الدراسة

رفة درجة ممارسة المشرفين التربويين اقتصرت الدراسة على مع: حدود موضوعية
التخطيط للتدريس، المالحظة الصفية، تحليل التدريس، (لمراحل نمط اإلشراف العيادي 

  .كما يراها المعلمون والمعلمات) التقويم والتغذية الراجعة
عينة من المعلمين والمعلمات بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية : حدود مكانية
  .بية السعوديةبالمملكة العر

طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : حدود زمنية
  . ه١٤٣٦/١٤٣٧
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  : مصطلحات الدراسة

كثير من المهتمين والمختصين عرفوا اإلشراف : )اإلكلينيكي(نمط اإلشراف العيادي 
بأنه حيث عرفه ) ١٠: Cogan (1973العيادي بتعريفات ال تخرج عما كتبه كوجان 

نشاط مصمم لتحسين أداء المعلم في حجرة الصف، يستقي معلوماته مما يجري فيها، "
ويشكل تحليل هذه المعلومات والعالقات بين المعلم والمشرف التربوي عنصرها 

  ".األساسي
بأنه نمط ) ٢٠١٤:٤٦ (Marzano et alفيما عرفه مارزانو وآخرون 

لمعلم، بحيث يندمج بصورة متواصلة في يؤسس للتواصل مع األداء المهني ل"إشرافي 
عمليات تحسين أدائه، ليتمكن من القيام بالمتطلبات األساسية لمهنته، ويكون قادراً على 

   ".التنافس مع غيره من المعلمين في جودة األداء
نمط إشرافي يركز على تحسين أداء المعلم "ويعرفه الباحث إجرائياً بأنه 

لق من الثقة المتبادلة بين المعلم والمشرف التربوي التدريسي في حجرة الصف، ينط
لتحقيق التطوير المهني للمعلم، ويمر بعدة مراحل، أبرزها مرحلة التخطيط لعملية 
التدريس، ومرحلة المالحظة الصفية، ومرحلة تحليل التدريس، ومرحلة التقويم والتغذية 

  ".الراجعة، 
لقاء يجمع "بأنها ) ٣٩: ٢٠٠٤(يعرفها البابطين : مرحلة التخطيط للتدريس

المشرف التربوي والمعلم بقصد استشعار احتياجات المعلم واهتماماته، وصياغة 
   ".األهداف المناسبة للمواقف التعليمية المتوقعة

  .ويتفق الباحث مع هذا التعريف كتعريف إجرائي
ا بأنه) ٣٧: ١٤٢٧(وتعرفها وزارة التربية والتعليم : مرحلة المالحظة الصفية

الزيارة الصفية التي يقوم بها المشرف التربوي؛ من أجل تسجيل وقائع الدرس "
وتفاعالته، وجمع البيانات حسب االتفاق الذي تم مع المعلم، وذلك وفق أداة مالحظة 

   ".صفية قد االتفاق عليها تفصيالً بين الطرفين
ن المعلم الزيارة الصفية المتفق عليها بي"ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها 

والمشرف التربوي، والتي من خاللها يرصد المشرف التربوي أنماط السلوك التدريسي 
  ".المراد تحسينها لدى المعلم
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مرحلة يتم فيه تدارس ما دار "ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها : مرحلة تحليل التدريس
ربوي، سواء في حجرة الصف وتم رصده وفقاً لالتفاق المسبق بين المعلم والمشرف الت

  ".من حيث أداء المعلم أو تفاعل الطالب وتعلمهم أو السلوك المرتبط بهذا التعلم
مرحلة تلي مرحلة "ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها : مرحلة التقويم والتغذية الراجعة

التحليل ومتصلة معها، وتتضمن تحديد الجوانب اإليجابية في األداء ودعمها، وتحديد 
  ".ة وتصحيحها، واالتفاق على خطة مستقبلية لتطوير األداءالجوانب السلبي

  :اإلطار النظري
من أكثر ) The Clinical Supervision Model(نمط اإلشراف العيادي 

المفاهيم اإلشرافية شيوعاً في مجال اإلشراف التربوي، والتي أثبتت فعاليتها، ووفقاً 
ادي أحد األنماط اإلشرافية الحديثة يمثل نمط اإلشراف العي) ٣٠: ٢٠٠٤(لرأي البابطين 

التي تؤكد على المهارات التعليمية وطرق وأساليب التدريس، بهدف تحسين التعليم من 
  .خالل المالحظة الصفية الفاعلة والمباشرة من قبل المشرف التربوي

من ) Marris Cogan &Robert Hammer(يعد كل من كوجان وهومر 
 Coganي، وقد كان هناك تعاون بين كل من كوجان المؤسسين لنمط اإلشراف العياد

 في تدريس الطالب المعلمين خالل عملهم في جامعة هارفارد، وفي Hammerوهومر 
، "دورة اإلشراف اإلكلينيكي" يحاضر في عملية اسماها Cogan كان كوجان ١٩٥٨عام 

  قامت مجموعة من الممارسين التربويين بالعمل مع كوجان على١٩٦٢وفي عام 
اإلشراف " الذي ألف كتاباً بعنوان Hammerتطوير برنامج فنون التدريس ومنهم همر 

م، وكال ١٩٧٣م، وأعد كوجان كتاباً آخر بنفس االسم في عام ١٩٦٩في عام " العيادي
المؤلفين وضعا اإلجراءات الخاصة باإلشراف العيادي كعملية دائرية تتمحور حول 

. في حوار فاعل ومؤثر، لتربويين والمعلمينالتفاعل واالرتباط بين المشرفين ا
Marzano et al, 2014:) 46(  
أن اإلشراف العيادي ) ٨: Acheson &Gall (1980ويرى أجيسون وجول 

 األساليبيهتم بالتفاعل المبني على التفاهم، بدالً من التوجيه المباشر، ويستخدم 
بأنه محور العلمية اإلشرافية بدالً الديمقراطية بدالً عن األساليب السلطوية، وينظر للمعلم 

  .أن يكون المشرف التربوي هو المحور
وعلى الرغم من أن اإلشراف العيادي يشترك مع أساليب اإلشراف التقليدية في 

 يتمحور حول زيادة األسلوبالتركيز على المالحظة الصفية، إال أن الهدف األول لهذا 
ي مع المشرف التربوي، وذلك من خالل فعالية دور المعلم من خالل التفاعل الحقيق

إشراك المعلم في خطوات هذا النوع من اإلشراف، وهنا يختفي عنصر المفاجأة الذي 
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آل . (تركز عليه األساليب القديمة، حيث يصبح المعلم طرفاً فاعالً في العملية التعليمية
  )٢٣: ٢٠٠٥ناجي، 

ات الستخدام جملة من المبرر) ١٢٣: ١٩٩٨(ولقد ذكر الدويك وآخرون 
 من مبررات والتي Coganاإلشراف العيادي من خالل مسح شامل لما ذكره كوجان 

  : كان أهمها
 عدم كفاية اإلعداد قبل الخدمة في مجال التعليم.  
  الممارسات الخاطئة السائدة في برامج اإلشراف التربوي، وما ينشأ عنها من

  .عالقات سلبية بين أطراف العملية اإلشرافية
 اً ونوعاً، وكثرتهاتالحقالمستجدات التعليمية التعلمية كم .  

ن الهدف العام لإلشراف العيادي هو تحسين الممارسات التدريسية إوحيث 
للمعلم داخل حجرة الصف، وانطالقاً من هذا الهدف العام ذكر أجيسون وجول 

Acheson &Gall (1980 :األهداف التفصيلية التالية) ١٤-١٢:  
 عة للمعلمين عن واقع تدريسهمتقديم تغذية راج.  
 تشخيص المشكالت التدريسية التي تواجه المعلم في غرفة الصف، وحلها.  
  مساعدة المعلمين على تطوير مهاراتهم في كيفية استعمال أساليب التدريس

  .المناسبة
 تقويم المعلمين بقصد التعزيز.  
 ني المستمرمساعدة المعلمين على اكتساب اتجاهات إيجابية نحو النمو المه .  

إن حجر الزاوية في عمل المشرف ) ٢١: Cogan (1973ويرى كوجان 
التربوي مع المعلم هو االفتراض أن اإلشراف العيادي يشمل استمرارية النمو المهني 
، للمعلم، أي أنه مرتبط باستمرار تحسين ممارساته مثلما هو مطلوب من المهنيين عامة

م المشترك باإلشراف العيادي إن أولى متطلبات وبهذا اإلحساس يجب أن يدرك المعل
  .مهنته المحافظة على قدراته وتطويرها

 اإلشرافوبهذا يمكن القول إن العالقة بين المعلم والمشرف التربوي في 
العيادي هي عالقة زمالة وثقة ومصارحة لكل ما يواجه المعلم من مشكالت مهنية تؤثر 

  .على أدائه الصفي
 حدد مجموعة Sergiovanniأن سيرجيوفاني ) ٢٢٩: ٢٠٠٢(وذكر السعود 

من المبادئ التي يرتكز عليها اإلشراف العيادي، وكان المبدأ العام الذي وضعه والذي 
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 بين المشرف Collegial Relationshipتنبثق منه سائر المبادئ هو مبدأ الزمالة 
  :يالتربوي والمعلم، أما المبادئ التفصيلية فيمكن تلخيصها فيما يل

  إن التعليم مجموعة معقدة من األنشطة التي تستدعي تحليالً دقيقاً، وإن معظم
نظريات اإلشراف التربوي ونماذج التقويم غالباً ما تبالغ في تبسيط طبيعة 

  .التعليم
  إن المعلمين مهنيون أكفاء، يتقبلون المساعدة إذا قدمت لهم بطريقة أخوية في

  .ة فوقيةجو من الزمالة وليس بطريقة سلطوي
  إن اإلشراف التربوي عملية تشاركية)Partnership( والمشرف التربوي ،

  .هو زميل للمعلم ذو خبرة واسعة وبصيرة عميقة
  يمثل استجابة لحاجات المعلم ورغباته، وليس ) اإلكلينيكي( العيادي اإلشرافإن

  .استجابة لتطلعات المشرف
 اختيار األهداف التربوية، أن وظيفة المشرف التربوي هي مساعدة المعلم في 

  .ومن ثم مساعدة المعلم على النمو والتقدم تجاه تحقيق تلك األهداف
  إن اإلشراف العيادي الفعال يزيد من رغبة المعلم ويطور مهاراته نحو التحسين

  ).Self – Improvement(الذاتي 
  ):اإلكلينيكي(مراحل اإلشراف العيادي 

خالل عدة مراحل مترابطة ومتفاعلة، وكل تتم ممارسة اإلشراف العيادي من 
اإلشراف ) ٣: ١٩٧٦ (Cogan مرحلة تؤثر بالمرحلة السابقة لها، وقد حدد كوجان

  : العيادي بثمان مراحل
إقامة عالقة قوية بين المشرف التربوي والمعلم مبنية على أسس : المرحلة األولى

  .الزمالة واالحترام المتبادل
  .المعلم والمشرف التربوي في عملية التخطيطمشاركة : المرحلة الثانية
  .مشاركة المعلم والمشرف التربوي في التخطيط لعملية المالحظة: المرحلة الثالثة
  .مالحظة عملية التدريس داخل حجرة الصف: المرحلة الرابعة

  .تحليل عمليتي التعليم والتعلم في ضوء المشاهدة المباشرة للتدريس: المرحلة الخامسة
التخطيط إلدارة اللقاء اإلشرافي الذي يجمع المشرف مع المعلم بعد : ة السادسةالمرحل

  .المشاهدة المباشرة لعملية التدريس
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لقاء المشرف التربوي بالمعلم لمناقشة ما تمت مشاهدته في غرفة : المرحلة السابعة
  .الصف

ابيات ومعالجة إعادة التخطيط في دورة جديدة بهدف التأكيد على اإليج: المرحلة الثامنة
  .السلبيات أو نواحي الضعف، بمعنى أن العلمية ذات طبيعة دائرية

 الثمان يمكن Coganويرى الكثير من الباحثين والمعنيين أن خطوات كوجان 
 وفقاً لما Mosher &Purpelأن يتم احتواؤها في خطوات أقل فقد رأى موشر وبيربل 

 :مكن وضعها في ثالث مراحل هيأن تلك الخطوات ي) ٣٧: ٢٠٠٤(نقله البابطين 
& Achesonالتخطيط والمالحظة والتقويم أو التحليل، ويتفق معه أجيسون وجول 

Gall والبابطين في عدد الخطوات، إال أنهما يريان أن المرحلة الثالثة يمكن تسميتها 
  .بمرحلة التغذية الراجعة بدالً من التقويم

 دائرة اإلشراف العيادي بخمس يرى أنه يمكن تحديد) ٢٢: ٢٠٠٥(وآل ناجي 
مرحلة التخطيط، ومرحلة المالحظة الصفية، ومرحلة التحليل، ومرحلة التقويم، : مراحل

  .مرحلة التغذية الراجعة
 )٨١: Pfeiffer &Dunlap (2001وأيضاً ذكر كل من فيفر ودنالب 

ن لقاء أول بي: أن اإلشراف العيادي يشمل خمس مراحل هي) ٨٣: ٢٠٠٨(والعياصرة 
المشرف والمعلم قبل المالحظة، والمالحظة وجمع المعلومات، وتحليل المعلومات، 

   .واللقاء الثاني بعد المالحظة، والتقويم بعد اللقاء الثاني
وبمراجعة كل ما أشار إليه المختصون فيما سبق ذكره يمكن القول أنهم لم 

ن هنا يمكن في وم، Coganيخرجوا عن جوهر االشراف العيادي الذي ذكره كوجان 
حدود أهداف االشراف العيادي والمراحل التي أشار اليها الباحثون أعاله أن يتم 

  : استعراض اإلشراف العيادي وتلخيصه في أربع مراحل رئيسة
  :التخطيط لعملية التدريس: المرحلة األولى

حتى قبل زيارة (هذه المرحلة تشمل تواصل المشرف التربوي مع المعلم 
 الهتماماتهشعره بأن هدف الزيارة هو تطوير مهاراته التدريسية، وليستمع لي) المدرسة

وحاجاته ويشركه في بناء خطة الزيارة، ويتفق معه على نوع البيانات المراد جمعها 
أن دور المشرف التربوي في ) ١٤٤: ٢٠٠٤(المرتبطة بأدائه التدريسي، ويؤكد طافش 

علم قائمة على الزمالة واالحترام المتبادل، هذه المرحلة هو بناء عالقة وطيدة مع الم
وطمأنته أن الهدف من العملية هو تطوير مهاراته، وكذلك التخطيط بالتشارك بينهما 

  .لتحديد األهداف السلوكية التي ينبغي أن تتحقق خالل الحصة
  ):الزيارة الصفية(المالحظة الصفية : المرحلة الثانية
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 التخطيطي، وفي هذه المرحلة يتم التركيز هذه هي المرحلة الالحقة لالجتماع
على سلوك المعلم وممارساته التدريسية، ويتضمن ذلك ما يقوله المعلم وما يفعله مدى 
استجابة تالميذه لذلك، ومن خالل هذه المرحلة يجمع المشرف التربوي أكبر قدر ممكن 

ات الدرس خالل من المعلومات عن سير الدرس، لتكون أساساً يرتكز عليه لتحليل مجري
  )٢٣٤: ٢٠٠٢السعود، . (مرحلة التحليل البعدي

وقد طورت عدة نظم للمالحظة عبارة عن إجراء لتسجيل مظاهر النشاط الصفي 
مثل التسجيل الصوتي أو الرسم البياني لمقاعد الطلبة في غرفة الصف، أو تدوين 

قيق وجداول حساب المالحظات العامة واألحداث البارزة، وأسلوب استخدام قوائم التد
تهدف إلى تحديد نوعية ) ٤٥: ٢٠٠٤(الوقت، وهذه األخيرة وفقاً لما ذكره البابطين 

األنماط السلوكية وعدد تكراراتها أثناء التدريس مثل أداة فالندرز لتحليل التفاعل 
اللفظي، وهي أداة تتضمن سلوك المعلم وسلوك التالميذ والسلوك المشترك، يتم من 

ل ما يحدث من سلوكيات لفظية داخل الصف، ويؤخذ عليها تركيزها على خاللها رصد ك
  .السلوك اللفظي فقط
  :مرحلة تحليل التدريس: المرحلة الثالثة

وهي مرحلة تلي مرحلة المالحظة، تأتي مع انتهاء الحصة مباشرة، يلتقي 
ل المشرف التربوي والمعلم خاللها لتقويم ما تحقق من أهداف الدرس من خالل تحلي

الموقف الصفي من كال الطرفين المشرف التربوي والمعلم، على أن تكون المناقشة وفقاً 
ودية وطبيعية ومن الضروري أن ال يشعر ) ٢٦٤: ٢٠١٣(لرأي عيداروس وأحمد 

  . المعلم بعدم كفاءته
أن هذا اللقاء يتضمن تحليالً موضوعياً وشامالً ) ٢٤٨: ٢٠٠١(ويرى عطوي 
ي والمعلم، وتتاح الفرصة للمعلم أن يفسر سلوكه وسلوكيات من قبل المشرف التربو

  . تالميذه أثناء الحصة
ويرى الباحث أن هذه المرحلة هي البداية الفعلية لمعالجة أي مشكالت تدريسية 
قد يعاني منها المعلم، من خالل التقويم الذاتي لما جرى في الحصة ومشاركة المشرف 

  .ترام، واالتفاق على خطة عمل لما بعد المالحظةالتربوي له في جو من الثقة واالح
  :مرحلة التقويم والتغذية الراجعة: المرحلة الرابعة

وهي مرحلة مكملة لمرحلة تحليل التدريس، بل إن الكثير من الباحثين يدمجها 
مع مرحلة التحليل، وتتضمن هذه المرحلة إبرازاً للجوانب االيجابية في أداء المعلم، 

طبيق استراتيجيات جديدة، ويقترح المشرف التربوي عليه آليات جديدة وتشجيعه على ت
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لتطوير أدائه من خالل خطط مستقبلية تتضمن دورات تربوية يراها مناسبة له، أو 
  .قراءات موجهه ونشرات تربوية، أو غيره مما يمكن من تحسين أدائه

) ٩٢: ٢٠٠١(وهذه المرحلة تمثل نقطة مهمة وفقاً لرأي فيفر ودنالب 
Pfeiffer &Dunlap يحدد من خاللها كل من المشرف التربوي والمعلم ما إذا كانت 

العملية اإلشرافية بناءة أم ال، وما الجوانب التي يمكن تحسينها سواء في أداء المعلم أو 
يوصف بأنه ) اإلكلينيكي(أداء المشرف الهادف لتحسين أداء المعلم، فاإلشراف العيادي 

  . للتطوير المهنيعمل إنساني تشاركي
  :سلبيات اإلشراف العيادي

على الرغم من األهمية القصوى لإلشراف العيادي، إال أنه يواجه بعض 
السلبيات ومنها عدم توفر الوقت الكافي للقيام به في المدارس، حيث إن زيارة واحدة 

 وأخرىحصة لما قبل المالحظة، (للمشرف التربوي تحتاج إلى ثالث حصص على األقل 
، وثمة محذور آخر يالزم اإلشراف العيادي وهو )لمالحظة، وثالثة لما بعدها مباشرةل

  )٢٣٨: ٢٠٠٢السعود، . (إيجاد المشرف التربوي المؤمن بمبادئ اإلشراف العيادي
جملة من المآخذ على اإلشراف العيادي ) ٧٦: ٢٠٠٤(كما أضاف البابطين 

  :منها
 عالقة المعلم مع تالميذه داخل غرفة الصف  أن تركيز اإلشراف التربوي العيادي على-

  .تقييد لدور المعلم في نطاق النشاط الصفي
 العيادي أعداداً كبيرة من المشرفين للقيام بالمهام اإلشرافية مما يؤدي اإلشرافيتطلب -

  .لزيادة نفقات التعليم
ــــ يستهلك المشرف العيادي الكثير من الوقت مقارنة بالوقت الذي يحتاجه 

  .مشرف التربوي التقليديال
وعلى الرغم من هذه السلبيات والمآخذ على نمط اإلشراف العيادي سيظل من 

  .أهم األساليب اإلشرافية في تحسين ممارسات المعلم الصفية
  : الدراسات السابقة

حرص الباحث على اختيار الدراسات ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة 
ق موضوع الدراسة الحالية أجرى جين وكوكس واختار األحدث منها، ففي سيا

Jin&Cox) دراسة هدفت الستكشاف أثر دورات اإلشراف العيادي على  )٢٠٠٠
في برنامج التربية الميدانية للطالب المعلمين، وتألفت عينة الدراسة  المعلمين المتعاونين

من من المعلمين المتعاونين، حيث تم من خالل الدورة تقديم مجموعة ) ١٢(من 
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وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ستة من المعلمين ، استراتيجيات ونماذج اإلشراف
المتعاونين عملوا على تفعيل واحدا فقط من اإلجراءات اإلشرافية التي تعلموها خالل 
الدورة التدريبية بمجال تطبيقاتها الفعلية، بينما استمر ستة من المعلمين بتفعيل نفس 

سابقة التي دأبوا على تفعيلها قبل المشاركة بالدورة التدريبية، اإلجراءات اإلشرافية ال
وقد أفاد المعلمون أن الدورة التدريبية قد ساعدتهم على استيضاح ما تريد الجامعة من 

  .الطالب إنجازه، وما هي المساعدة التي يمكن تقديمها مع الطالب المعلمين
م ممارسات مشرفي دراسة هدفت إلى تقوي) ٢٠٠٥(كما أجرى وشاح ويونس 

التربية العملية في الجامعات األردنية لمراحل اإلشراف العيادي، وقد استخدم الباحثان 
مرحلة (المنهج الوصفي من خالل تطبيق استبانة تضمنت مراحل اإلشراف العيادي 

االجتماع للتخطيط، مالحظة التدريس، تحليل التدريس، االجتماع اإلشرافي، مرحلة 
مشرفاً، ) ١٦(طالباً معلماً و) ٢١٦(حيث طبقت الدراسة على )  التخطيطالتقويم وإعادة

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن ممارسة اإلشراف العيادي كانت مرتفعة نسبياً في 
مرحلتي المالحظة وتحليل التدريس، في حين كانت منخفضة في بقية المراحل، وظهرت 

صص لصالح تخصص االجتماعيات فروق بين متوسطات استجابة العينة تعزى للتخ
  ).تخصص نظري(

دراسة هدفت إلى ) Thobega &Miller (2007كما أجرى ثوبيجا وميلر 
وقد حرص ، تحديد درجة استخدام معلمي التربية الزراعية لنماذج اإلشراف المنتقاة 

ج الباحثان على اختبار العالقة ما بين خبرة المعلمين المتعاونين وما بين خيارتهم لنماذ
اإلشراف المعنية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين المتعاونين يميلون أكثر 

السياقية والمفاهيمية، كما أنهم أحياناً يستخدمون ، الستخدام نماذج اإلشراف اإلكلينيكية
أسلوب المعلومات غير الرسمية المباشرة وغير المباشرة، وهما أسلوبان يختصان 

كما أظهرت الدراسة عدم االرتباط بين خبرة المعلم المتعاون تنمية اإلشراف،  بنموذج
  .وبين خياراته للنماذج اإلشرافية البنائية أو غير البنائية

دراسة هدفت إلى معرفة مدى ممارسة مشرفي ) ٢٠٠٨(كما أجرى السميري 
اللغة اإلنجليزية لإلشراف العيادي من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية في غزة، وقد 

 استبانة لهذا الغرض، تم تطبيقها على إعدادستخدم الباحث المنهج الوصفي من خالل ا
معلماً ومعلمة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن ممارسات مشرفي اللغة ) ٢٩٢(

اإلنجليزية لنمط اإلشراف العيادي كانت غير مرضية، وكان مجال تحليل التدريس قد 
 االجتماع وأخيرالتدريس ثم التخطيط للتدريس احتل المرتبة األولى يليه مالحظة ا

البعدي، ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس وال لمتغير الخبرة، 
  . بينما ظهرت فروق تعزى لمتغير المرحلة الدراسية لصالح المرحلة االبتدائية
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دراسة وصفية ) Stephens2009 & Waters( كما أجرى ستيفنز و ووترز
ثالثة من الطالب المعلمين حرية الختيار نموذج اإلشراف الخاص بهم،  إلى منحهدفت 

وشرح أهم خبراتهم في ضوء اختيارهم لتلك النماذج بعينها، وكان المعلمون المشاركون 
، The University of Tennesseeينتمون لقسم التربية الزراعية بجامعة تينيستى 

ينيكي، بينما اختار اآلخر نموذج اإلشراف السياقي، فقد اختار أحدهم مجال اإلشراف اإلكل
وبناء على  أما الثالث فقد اختار نموذج اإلشراف الخاص بالتنمية المهنية التعاونية،

خيارات الطالب المعلمين المختلفة فقد كان من الضروري التوفيق ما بين خياراتهم خالل 
أن  وضحت نتيجة الدراسةوقد أ، الفصل الدراسي وكانت تلك مهمة المشرف عليهم

والثقة بقدراتهم ليتمكنوا من  الطالب الثالثة البد وأن يتمتعوا بقدر عالي من الكفاءة
باإلضافة إلى أن الطالب ، واختيار أنواع اإلشراف المختلفة الخاصة بهم  تصحيح

  . المعلمين الثالثة البد وأن يتوافر لديهم فهما واضحاً لإلشراف، ودورة عملية اإلشراف 
دراسة ) ٢٠٠٩ (Thompson & Moffett كما أجرى طومسون وموفت

مناقشة كيفية إعداد المشرف التربوي والمستشار المدرسي، حيث انطلق  استهدفت
 الباحثان من األفكار التي القت دعما كبيرا من مجلس التصديق على االستشارات

الستشارات المدرسية  لاألمريكيةوالمؤسسة ، )CACREP(المتصلة  والبرامج التربوية
)ASCA( ،طريقة قصصية انعكاسية تعتمد  في أنها تحاول تقديم وتتمثل أهمية الدراسة

والمصممة إلعداد المعلمين المرشحين على مواكبة القوة التي  على الممارسات الفعلية
تتصف بها معايير المصداقية والمؤسسات المهنية المختلفة، وقد تضمنت نتائج الدراسة 

 لإلعداد اإلكلينيكي للمشرف التربوي، ومناقشة لنمو الخبرات اإلشراقية عرضاً
  .، وكيفية تطويرهااإلكلينيكية

بدراسة  )٢٠١٤ (Bulunuz & Gursoyكما قام كل من بولنز و جورسوي 
على أداء المعلمين ) اإلكلينيكي(هدفت إلى معرفة أثر تفعيل برامج اإلشراف العيادي 

لتربية الميدانية، استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمقارنة المتدربين ضمن برنامج ا
للمعلمين المتدربين من خالل مجموعة تجريبية وهي التي استخدمت  األداء التدريسي

 االكلينيكي، ومجموعة ضابطة وهي التي تستخدم الطريقة التقليدية، وقد اإلشرافنمط 
مين المتدربين وفقا لشرائط الفيديو تم تدوين معدالت االستجابة المستقلة ألداء المعل

، وتحليل التباين) T- test(المسجلة، وتمت المقارنة بين تلك المعدالت باستخدام اختبار 
 وجود فروق لصالح المجموعة التجريبية التي طبق عليها نمط إلىوأشارت النتائج 

   .اإلكلينيكي اإلشراف
دراسة ) Duncan & Brown (2014كما أجرى كل من دنكان وبراون 

استكشاف مفهوم مستشاري المدارس الريفية عن اإلشراف العيادي  هدفت إلى
العاملون بالمدارس الريفية غالبا ما يواجهون مجموعة من  ، فالمستشارون)اإلكلينيكي(
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 إلى إضافةالتحديات التي تتجاوز قدراتهم على تقديم خدمة إشرافية واستشارية جيدة، 
صحة النفسية ومجاالت تربوية أخرى، وقد عملت الدراسة محدودية خبرتهم بمجال ال

بالتزامن ) ١٨ = N(على استكشاف الخبرات المستقبلية والحالية للمشاركين بالدراسة 
مع خضوعهم لبرامج التدريب اإلشرافى، ومتابعة مدى أدائهم للنتائج المطلوبة، وقد 

ركين بالدراسة يعتبرون أشارت نتائج الدراسة إلى أن أغلب مستشاري المدارس المشا
  . اإلشراف العيادي واحداً من اإلجراءات الهامة التي تدعم نموهم الشخصي والمهني

فقد هدفت إلى استكشاف  )٢٠١٥ (Moswela &Mphaleأما دراسة موزوال و امفيل  
 Botswanaبمدارس بيتسوانا ) إكلينيكي(أهم معوقات تفعيل نمط اإلشراف العيادي 

تمدت الدراسة المنهج الوصفي لجمع البيانات، وتألفت العينة من مجموعة االبتدائية، واع
، وكشفت نتائج الدراسة عن أهم ثالثة معوقات Botswanaمن معلمي مدارس بتسوانا 

تتعلق بتفعيل نموذج اإلشراف العيادي بمدارس بيتسوانا االبتدائية تمثلت بأحجام الفصول 
لقدم  ي المدارس، وكبار المعلمين الذين تم اختيارهمالكبيرة، وتنفيذ إدارة نظام األداء ف

   .وليس نتيجة للخبرة التي يتمتعون بها، ممارستهم بالتعليم
  :تعليق على الدراسات السابقة

 يالحظ أن الدراسات السابقة تجمع بين الجانب النظري التحليلي والوصفي الميداني -
  .ر استخدام نمط اإلشراف العياديوالتجريبي، فمنها من رصد الواقع ومنها من درس أث

 يالحظ أن نمط اإلشراف العيادي أصبح محل اتفاق الباحثين من حيث كونه عامالً -
  .مهماً في تحسين العملية التدريسية

 من خالل نتائج الدراسات السابقة المشار إليها أعاله ثبت أن اإلشراف العيادي ساعد -
  .على تحسين األداء التدريسي

دوات المستخدمة في هذه الدراسات من استبانات لرصد الواقع ومقابالت  تنوع األ-
  .وقياس ألثر الدورات التدريبية

  . استفاد الباحث من الدراسات السابقة في التدعيم النظري لدراسته وبناء األداة-
 تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تسعى إلى تشخيص واقع -

 التربوي لنمط اإلشراف العيادي كما يراه المعلمون والمعلمات في استخدام المشرف
 والمهتمين في تطوير العملية المسئولينمدينة عرعر، ومن المتوقع أن نتائجها ستفيد 

  . التعليمية
  :الطريقة واإلجراءات



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣٢٥ -

 وتشمل اإلجراءات المنهجية للدراسة، من حيث منهج الدراسة الذي تم
 وأداة الدراسة، وعمليات التحقق من وعينتها، الدراسة، استخدامه، وتحديد مجتمع

صدقها وثباتها، واإلجراءات الميدانية المتبعة في عملية التطبيق، وأساليب المعالجة 
  .اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات، واإلجابة عن أسئلة الدراسة

  
  :منهجية الدراسة

ها فإن المنهج المناسب لهذه انطالقاً من مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلت
  .، وأداته االستبانةDescriptive Analytical الدراسة هو المنهج الوصفي
  :مجتمع الدراسة وعينتها

تكون المجتمع اإلحصائي لهذه الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات في 
 مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية والبالغ عددهم

تم معلماً ومعلمة، ) ٣٨٥(فتكونت من معلماً ومعلمة، أما عينة الدراسة ) ٣١٤٣(
اختيارهم باستخدام الطريقة العشوائية البسيطة، وتم تعيينهم عشوائياً على المجموعات، 

  .خصائص العينة) ١(ويوضح الجدول 
  توزيع أفراد العينة بحسب متغيرات الدراسة: )١(جدول 
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 ٢٩ ١١ ٥إلى   1 ١٨ ٥إلى   1
 ابتدائي ١٤ ١٠٦إلى   6 ٨ ١٠إلى   6

 ٩ ١٠أكثر من 
أكثر من  ابتدائي

٢٦ ١٧ ١٠ 
 ١٣ ٦ ٥إلى   1 ٧ ٥إلى  1 
متوسط ٢٧ ١٠١٦إلى   6 ١١ ١٠إلى   6

 ١٨ ١٠أكثر من 
أكثر من  متوسط

٢٣ ٥ ١٠ 
 ٣٠ ١٢ ٥إلى  1  ١٨ ٥اقل من 

 ٢٤ ١٠١٥إلى   6 ٩ ١٠إلى  6

 علمي ذكر

 ثانوي
 ١٥ ١٠أكثر من 

 علمي أنثى

أكثر من  ثانوي
٢٨ ١٣ ١٠ 
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 ٢٤ ١١ ٥إلى   1 ١٣ ٥إلى   1

 ابتدائي ٢٥ ١٠١١ى إل  6 ١٤ ١٠إلى  6 
 ٨ ١٠أكثر من 

أكثر من  ابتدائي
١٣ ٥ ١٠ 

 ٢٦ ١٥ ٥إلى   1 ١١ ٥إلى   1
متوسط ١٨ ١٠١١إلى   6 ٧ ١٠إلى  6 

 ٧ ١٠أكثر من 
أكثر من  متوسط

١٩ ١٢ ١٠ 
 ١٦ ٨ ٥إلى   1 ٨ ٥إلى   1

 ١٦ ٨ ١٠إلى  6 ٨ ١٠إلى   6 

 ادبي 

 ثانوي
 ٥ ١٠أكثر من 

 أدبي 

أكثر من  ثانوي
١٤ ٩ ١٠ 

 ٣٨٥ ١٩١  ١٩٤ الكلي
  :أداة الدراسة

لتحقيق هدف الدراسة قام الباحث ببناء استبانة خاصة، مستفيداً من األدب 
التربوي والدراسات السابقة ومن آراء الخبراء والمشرفين التربويين، وتضمنت األداة 

فقرات، و ) ١٠(يس التخطيط لعملية التدر:  مراحل هيأربعفقرة موزعة على ) ٣٥(
فقرات، ومرحلة التقويم والتغذية ) ٧(فقرات، ومرحلة التحليل ) ٩(مرحلة المالحظة 

  .فقرات ) ٩(الراجعة 
   الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة

  :وقد تم استخراج دالالت الصدق والثبات ألداة الدراسة على النحو اآلتي
   صدق األداة: أولًا

لظاهري لالستبانة، وصدق المحتوى من خالل عرضها تم التحقق من الصدق ا
خمسة (على مجموعة من المحكمين في كليات التربية في بعض الجامعات السعودية 

، وذلك )سبعة محكمين(، وعدد من المشرفين التربويين في إدارات التعليم )محكمين
ة صياغتها إلبداء آرائهم في درجة مالءمة كل فقرة للمرحلة التي وضعت فيها، وسالم

اللغوية، وإجراء أي تعديل يرونه مناسباً، وإضافة أية فقرة يرون ضرورة وجودها في 
  .كل مرحلة، وقد تمت مراجعة مالحظات المحكمين وتعديل بعض الفقرات وفق رأيهم
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  دالالت الثبات: ثانيا
تم استخالص مؤشرات ثبات األداة باستخدام أسلوبي االتساق الداخلي، 

  : كما يليعادتهوإواالختبار 
  

  :دالالت االتساق الداخلي
معلماً ومعلمة، من خارج عينه ) ٤٠(تم تطبيق األداة على عينة مكونة من 

البحث، ومن المجتمع نفسه، وتم حساب دالله االتساق الداخلي لكل مجال من مجاالت 
، Cronbach Alpha( (المقياس وللمقياس ككل، باستخدام معادله كرونباخ الفا 

  : يبين النتائج األولية لثبات المقياس) ٢(دول والج
  معامل ثبات األداة ككل ولكل مرحلة من مراحلها: )٢(جدول 
   الفا كرونباخ معامل الثبات باستخدام معادله المرحلة

))Cronbach Alpha 
 ٠,٨٨ التخطيط لعملية التدريس

 ٠,٨٢ المالحظة
 ٠,٧٩ تحليل التدريس

 ٠,٨٠ ةالتقويم والتغذية الراجع
 ٠,٨٩ األداة الكلية

ارتفاع معامل الثبات للمراحل األربعة، حيث بلغ على ) ٢(يالحظ من الجدول 
، مما يدل )٠,٨٩) (Cronbach Alpha(المقياس ككل باستخدام معادله كرونباخ الفا 

وللتحقق من االتساق الداخلي لبنية األداة، تم . على تمتع األداة بمؤشرات ثبات مرتفعة
يبين ) ٣(د مصفوفة معامالت االرتباط بين المراحل األربعة واألداة ككل، والجدول إيجا

  .قيم معامالت االرتباط بين مراحل األداة وكل منها باألداة ككل وفقاً للعينه االستطالعية 
 للعينةقيم معامالت االرتباط بين مجاالت األداة وكل منها باألداة ككل وفقا ). ٣(جدول 

  االستطالعية
  التخطيط لعملية المرحلة

  التدريس
تحليل  المالحظة

 التدريس
التقويم والتغذية 

 األداة ككل الراجعة
  **٠,٨٧  *٠,٧٦ **٠,٧٣ **٠،٧١ ـــــ التخطيط لعملية التدريس

 **٠,٧٨ **٠,٦٥ **٠,٧٦ ـــــ ـــــ المالحظة



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣٢٨ -

 **٠,٧١ **٠٦٩ ـــــ ـــــ ـــــ تحليل التدريس
 **٠,٨٣ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  الراجعةالتقويم والتغذية

  ). � = ٠,٠١(ذات داللة إحصائية عند مستوى  **   
 األربع جميع قيم معامل االرتباط بين المراحل أن) ٣(يتضح من الجدول 

وهي قيم جيده يمكن ) ٠,٨٧ -٠,٦٥(إحصائية، وتراوحت  والدرجة الكلية ذات داللة
 التي السمة أنق الداخلي لألداة، وهذا مؤشر على من خاللها االستدالل على االتسا

  .  نفسها التي تقيسها األداة ككلالسمةتقيسها كل مرحلة من مراحل األداة هي 
  ):Test-Retest(الثبات عن طريق االختبار وإعادة االختبار 

فرداً، ثم ) ١٨(تم تطبيق األداة على عينة من المعلمين والمعلمات مكونة من 
 Pearsonأعيد تطبيقه بعد أسبوعين على العينة نفسها، إذ بلغ معامل ارتباط بيرسون 

  .يوضح ذلك) ٤(والجدول . وتعد هذه القيمة مناسبة ألغراض الدراسة الحالية) ٠,٧٢(
  رجة كل سؤال من أسئلة االختبار في مرحلتي التطبيقمعامالت االرتباط بين د) ٤(جدول 
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

١ 0.51 7 0.58 13 0.60 19 0.58 24 0.76 30 0.67 
٢ 0.66 8 0.69 14 0.69 20 0.59 25 0.67 31 0.68 
٣ 0.63 9 0.57 15 0.72 18 0.69 26 0.54 32 0.70 
٤ 0.76 10 0.66 16 0.73 21 0.69 27 0.72 33 0.68 
٥ 0.72 11 0.63 17 0.71 22 0.63 28 0.67 34 0.74 
٠,٧٦ ٣٥ ٠,٧٠ ٢٩ ٠,٧٧ ٢٣ ٠,٥٥ ١٨ ٠,٥٤ ١٢ ٠,٦٧ ٦ 

 معامالت االرتباط للفقرات بين مرحلتي التطبيق مقبولة أن) ٤(يتضح من الجدول 
وهذا يؤكد أن األداة تتمتع بدرجة ) � ≥٠,٠١(و ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .عالية من االتساق الداخلي
  :تصحيح أداة الدراسة

صححت اإلجابات على هذه األداة استناداً إلى سلم إجابة مكون من خمس فئات 
  :وهي) ماسيليكرت الخ(
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: درجات، متدنية) ٣(: درجات، متوسطة) ٤(: درجات، عالية) ٥( :عالية جدا
  . درجة ) ١(: درجة، متدنية جدا) ٢(

تشير درجة القطع إلى النقطة التي إذا ما وصل إليها المفحوص فإنه يجتاز 
 اإلشرافلتربويين لنمط واقع ممارسة المشرفين االمقياس الذي استجاب له لتحديد 

) ٥(، ويبين الجدول كما يراه المعلمون والمعلمات في مدينة عرعر) اإلكلينيكي(عيادي ال
  :حدود درجة القطع

  درجة القطع لكل مستوى من مستويات االستجابة على األداة) ٥(جدول 
 درجة الممارسة المتوسط الحسابي المستوى
 عالية جدا  ٤,٢٠ -5 األول
- 4.19 الثاني  عالية  ٣,٤٠ 
- 3.39 الثالث  متوسطة  ٢,٦٠ 

- 2.59 الرابع  متدنية  ١,٨٠ 

– 1.79 الخامس  متدنية جدا  ١
كحد فاصل بين االستجابات من قبل المعلمين والمعلمات، ) ٥(وتم اعتماد الجدول 

  .لمتوسط االستجابة للفقرة أو المرحلة أو الدرجة الكلية
  :إجراءات الدراسة

استبانة، واستبعد منها ) ٣٨٥(ة، تم استرجاع ــ بعد االنتهاء من تطبيق االستبان
 )٣٧١(لعدم اكتمال اإلجابة عليها، واشتمل التحليل والمعالجة اإلحصائية على  )١٤(

  .استجابة
إلجراء التحليالت )) SPSSــ استخدام برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

  .اإلحصائية المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة
  .تحليل النتائج ومناقشتها، وتقديم التوصيات ــ

  :المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن السؤال األول والثاني والثالث والرابع، تم حساب المتوسطات 

  .الحسابية واالنحرافات المعيارية
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وتحليل ) T-test) ( ت(لإلجابة عن السؤال الخامس، تم استخدام اختبار 
؛ للكشف عن داللة الفروق بين المتغيرات، )ONE-WAY ANOVA(التباين األحادي 

  .للمقارنات البعدية) Scheffe – test(وتم استخدام اختبار شافيه 
  
  
  
  :نتائج الدراسة 

  :النتائج المتعلّقة بالسؤال األول الذي ينص على: أوالً
  ما درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في مرحلة التخطيط للتدريس؟

الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الممارسة لكل فقرة تم حساب المتوسط 
  .النتائج المتعلّقة بذلك) ٦(من فقرات مرحلة التخطيط وللمرحلة ككل، ويبين الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة لفقرات : )٦(جدول 
  مرحلة التخطيط مرتبة تنازليا

 لتدريسالتخطيط ل: األولى المرحلة

المتوسط  :ممارسة المشرف التربوي الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

يتفق معي في تحديد المهارات  ٣ ١
 .التدريسية المراد مالحظتها

 عالية 1.00 3.97

يتيح لي فرصة كافية للتحدث عن  ٤ ٢
 .اهتماماتي وحاجاتي

 عالية 1.13 3.95

 متوسطة 1.04 2.88 .ف الدرسيناقشني في أهدا ٧ ٣
 متوسطة 1.04 2.82 .يتواصل معي قبل زيارة المدرسة ١ ٤
يحدد معي آلية تسجيل البيانات أثناء  ١٠ ٥

كتابة، استخدام آلة تسجيل، (الدرس 
 ...) تصوير

 متوسطة 0.93 2.81

يشعرني أن هدف زيارته تطوير  ٢ ٦
 .مهاراتي التدريسية

 متوسطة 1.13 2.80

د معي نوع البيانات المراد جمعها يحد ٩ ٧
 .المرتبطة بأدائي التدريسي

 متوسطة 0.95 2.78
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 متوسطة 1.08 2.77 .يشركني في بناء خطة الزيارة ٥ ٨
يبدي مرونة في اختيار الحصة  ٦ ٩

 .المناسبة لي
 متوسطة 0.99 2.72

يناقشني في المهارات التدريسية  ٨ ١٠
 .المناسبة في ضوء حاجات التعلم

 متوسطة 1.03 2.66

 متوسطة 0.37 2.82 كلي 
تراوحت  المرحلة ، أن المتوسطات الحسابية لفقرات هذه)٦(يالحظ من الجدول 

يتفق معي في تحديد " التي تنص على ) ٣(، وحازت الفقرة )٢,٦٦(و) ٣,٩٧(بين 
وبدرجة ) ٣,٩٧(على أعلى متوسط حسابي بلغ " المهارات التدريسية المراد مالحظتها 

خدام عالية، مما يعطي داللة على حرض بعض المشرفين التربويين على البداية است
يناقشني في المهارات التدريسية ) "٨(السليمة لهذا النمط اإلشرافي، بينما حازت الفقرة 

، وانحراف )٢,٦٦(على أقل متوسط حسابي بلغ " المناسبة في ضوء حاجات التعلم
 متوسطة، وهذا قد يؤشر للممارسة اآللية التي ، ويعادل درجة استخدام)١,٠٣(معياري 

قد يمارسها بعض المشرفين التربويين دون التعمق في الهدف األساسي لهذا النمط 
اإلشرافي، وبالمجمل حازت فقرتين على درجة استخدام عالية، بينما ثمان فقرات كانت 

لتربويين بدرجة استخدام متوسطة، وبشكل عام يالحظ أن درجة ممارسة المشرفين ا
كانت متوسطة، وبلغ المتوسط الكلي لفقرات المرحلة  لمرحلة التخطيط للتدريس

  ).٠,٣٧(، وانحراف معياري )٢,٨٢(
وقد تعود نتائج الدراسة في هذه المرحلة من مراحل اإلشراف العيادي، إلى 

ز نظرة المعلم التقليدية التي تربط بين وجود المشرف التربوي وتصيد األخطاء، وقد يعز
الذين قد يبدأون ) والمشرفات التربويات(هذه النظرة تعامل بعض المشرفين التربويين 

 العيادي بعد لقاء المعلم بالمدرسة، دون أن يكون هناك تواصل اإلشرافاإلعداد لمراحل 
قبلها ولو هاتفياً، أو بإحدى وسائل التواصل االجتماعي، لتهيئة المعلم النفسية لذلك، مما 

معلم ويجعله يظن أن العملية تفتيشية، وهذا ما أشارت إليه النتائج من خالل قد يفاجئ ال
والتي جاءت بدرجة " يتواصل معي قبل زيارة المدرسة" والتي تنص على) ١(الفقرة 

ممارسة متوسطة، كما أن المشرف التربوي قد ال يخطط بشكل تشاركي مع المعلم مما 
  .لية اإلشرافيةقد يشعر المعلم أنه شريك غير كامل بالعم

ونتيجة الدراسة في هذه المرحلة تتفق مع نتائج دراسة وشاح ويونس 
والتي أشارت نتائجها إلى أن ممارسة اإلشراف العيادي كانت منخفضة في ) ٢٠٠٥(

والتي أشارت ) ٢٠٠٨(مرحلة التخطيط للتدريس، كما تتفق مع نتائج دراسة السميري 
مرحلة التخطيط للتدريس في اإلشراف العيادي إلى أن ممارسة المشرفين التربويين ل

  .كانت بدرجة غير مرضية
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  :النتائج المتعلّقة بالسؤال الثاني الذي ينص على:  ثانياً
  "ما درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في مرحلة المالحظة الصفية؟"

 لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
ككل، ويبين  لممارسة لكل فقرة من فقرات مرحلة المالحظة الصفية وللمرحلةودرجة ا
  .النتائج المتعلّقة بذلك) ٧(الجدول 

  
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة لفقرات : )٧(جدول 
  مرحلة المالحظة الصفية مرتبة تنازليا

 مالحظة الصفية: الثانية المرحلة

المتوسط  :ممارسة المشرف التربوي رقمال الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

يحرص على أن ال يترك وجوده أي  ٨ ١
 .إرباك لدى المتعلمين

 عالية 0.99 4.07

يدون النقاط المرتبطة بمجال  ٣ ٢
 .المالحظة

 عالية 1.10 3.91

يشيد بجهودي في التفاعل مع  ٩ ٣
 .طالبي

 متوسطة 1.00 2.88

يركز في مدوناته على السلوك  ٥ ٤
 .التدريسي المتفق عليه

 متوسطة 1.00 2.85

يستخدم أجهزة تسجيل أو تصوير  ٦ ٥
 .لرصد المشهد التدريسي

 متوسطة 1.07 2.84

 متوسطة 0.91 2.76 .يرصد سلوك المتعلمين ٧ ٦
 متوسطة 0.98 2.71 .يلتزم بالوقت المخصص للمالحظة ٤ ٧
في مكان يمكِّنُه من مشاهدة يجلس  ٢ ٨

 .جميع الفعاليات التدريسية
 متوسطة 0.95 2.64
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يدخل حجرة الصف في الوقت  ١ ٩
 .المتفق عليه معي

 متوسطة 0.92 2.64

 متوسطة 0.71 2.81 كلي 
تراوحت  المرحلة ، أن المتوسط الحسابي لفقرات هذه)٧(يالحظ من الجدول 

يحرص على أن ال يترك "التي تنص على  ) ٨ (وحازت الفقرة) ٢,٦٤(و ) ٤,٠٧(بين 
ودرجة ) ٤,٠٧(على أعلى متوسط حسابي بلغ " وجوده أي إرباك لدى المتعلمين

يدون النقاط المرتبطة بمجال "والتي تنص على ) ٣(استخدام عالية، تلتها الفقرة 
لمشرفين أيضاً حازت على درجة ممارسة عالية، وقد يعود ذلك إلى مهارة ا ،"المالحظة

التربويين في الزيارات الصفية المعتادة بالنسبة لهم وتدوين ما يرونه يستحق التدوين، 
والتي ) ١(بينما حازت بقية الفقرات على درجة ممارسة متوسطة كانت أدناها الفقرة 

على أقل متوسط حسابي " يدخل حجرة الصف في الوقت المتفق عليه معي" تنص على 
ويعادل درجة استخدام %) ٥٢(وبنسبة مئوية ) ٠,٩٠(عياري وانحراف م) ٢,٦٤(بلغ 

متوسطة، وقد يعود ذلك لضعف التخطيط بين المشرف التربوي والمعلم، وبشكل عام 
وبلغ ، يالحظ أن درجة ممارسة المشرفين التربويين لمرحلة المالحظة كانت متوسطة

  ).٠,٣٧(، بانحراف معياري قدره )٢,٨١(المتوسط الكلي لفقرات المرحلة 
وقد تعود نتيجة الدراسة في هذه المرحلة إلى الضعف الذي قد يعانيه بعض 
المشرفين التربويين في استخدام األدوات المناسبة لجمع المعلومات مثل أداة فالندرز 
للتفاعل اللفظي والتي ال يحسن استخدامها الكثير من المشرفين التربويين، أو قد يركز 

ن معلومات غير متفق عليها، مما يضعف الثقة بينه وبين المشرف التربوي على تدوي
المعلم، كما أن ندرة استخدام التقنية لتسجيل األحداث مثل كاميرا الفيديو، أو التسجيل 
الصوتي، قد يشعر المعلم بعدم جدية المشرف التربوي، وقد يكون ذلك عائد إلى تدني 

 خاصة أن المشرف التربوي ال فهم بعض المشرفين التربويين لهذا النمط اإلشرافي،
 التربوي إال بعد تكليفه مشرفاً بفترة قد تمتد لسنوات، اإلشرافيحصل على دورة في 
 برمتها، وهذا يتفق مع ما أكدت عليه دراسة طومسون اإلشرافيةمما قد يضعف العملية 

من ضرورة إعداد المشرف التربوي )  Thompson &2009(Moffettوموفت 
ايير عالية قبل ممارسته لإلشراف التربوي، وقد يكون هناك سوء فهم العيادي وفق مع

لدى المعلم أيضاً لطبيعة هذا النمط اإلشرافي، وهذا ما أشارت إليه نتائج دراسة ستيفنز 
والتي أكدت على ضرورة توافر فهم )  Stephens & 2009(Waters و ووترز

  .واضح لإلشراف التربوي لدى المعلمين
) ٢٠٠٨(الدراسة في هذه المرحلة مع نتائج دراسة السميري  وتتفق نتيجة 

 العيادي في اإلشرافالتي أشارت نتائجها إلى أن ممارسة المشرفين التربويين لنمط 
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مرحلة المالحظة غير مرضية، فيما تختلف نتائج الدراسة في هذه المرحلة مع نتائج 
المشرف التربوي يمارس ، والتي أشارت نتائجها إلى أن )٢٠٠٥(دراسة وشاح ويونس 

دوره بدرجة مرتفعة في مرحلة المالحظة، وقد يعود هذا االختالف إلى اختالف بيئة 
العمل بين المشرفين التربويين في التعليم العام في هذه الدراسة، وأعضاء هيئة 

  . التدريس من مشرفي التربية الميدانية في دراسة وشاح وزميله
  
  
  

  : بالسؤال الثالث الذي ينص علىالنتائج المتعلّقة: ثالثاً
  "ما درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في مرحلة تحليل التدريس؟"

تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الممارسة لكل فقرة من 
  .النتائج المتعلّقة بذلك) ٨(ككل، ويبين الجدول  فقرات مرحلة تحليل التدريس وللمرحلة

سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة لفقرات مرحلة المتو) ٨(جدول 
  التحليل 

 تحليل التدريس: المرحلة الثالثة
المتوسط  :ممارسة المشرف التربوي الرقم الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
الممارسة

 عالية 1.05 4.05 .تحقق أهداف الدرس مدى يقوم ٢ ١
 لتحليل الموقف الصفي يتيح الفرصة لي ٤ ٢

 .من وجهة نظري
 عالية 1.12 4.04

 عالية 1.00 3.94 .يحلل الموقف الصفي من وجهة نظره ٣ ٣
يحدد معي التعلم غير المتوقع الذي حدث  ٦ ٤

 .أثناء الحصة
 متوسطة 1.05 2.91

يحدد معي أنماط سلوك المتعلمين التي  ٥ ٥
.تمثل مؤشرات أداء ذات صلة بما تعلموه

 متوسطة 0.95 2.90

 متوسطة 0.99 2.85 .يجتمع معي بعد انتهاء الحصة مباشرة ١ ٦
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 متوسطة 1.06 2.84.يشعرني باستقالليتي من خالل تقديره لي ٧ ٧
 متوسطة 0.48 2.95 كلي
تراوحت  المرحلة أن المتوسطات الحسابية لفقرات هذه) ٨(يالحظ من الجدول 

 )٢(لى درجة ممارسة عالية هما الفقرة ، وحازت فقرتان ع)٢,٨٤(و ) ٤,٠٥(بين
) ٤,٠٥(بمتوسط حسابي بلغ " يقوم مدى تحقق أهداف الدرس"والتي تنص على 

يتيح الفرصة لي "والتي تنص على ) ٤(، والفقرة )١,٠٥(وانحراف معياري قدره 
وانحراف ) ٤,٠٤(بمتوسط حسابي بلغ " لتحليل الموقف الصفي من وجهة نظري

، وهذا قد يعود لتمرس المشرف التربوي في هذه الجزئية، حيث )١,١٢(معياري قدره 
يقارن بين أهداف الدرس وما تحقق في نهاية الحصة من خالل الوقت المخصص 
للتقويم، أما بقية الفقرات فقد حازت على درجات ممارسة متوسطة كانت أقلها الفقرة 

بمتوسط حسابي بلغ " يشعرني باستقالليتي من خالل تقديره لي" التي تنص على) ٧(
، وبشكل عام يالحظ أن درجة ممارسة )١,٠٤ (وانحراف معياري قدره ) ٢,٨٤(

وبلغ المتوسط الكلي لفقرات ، المشرفين التربويين لمرحلة التحليل كانت متوسطة
   ).٠,٤٨(بانحراف معياري قدره ) ٢,٩٥(المرحلة 

التخطيط (قبلها وقد تعود نتائج الدراسة في هذه المرحلة الرتباطها بمراحل 
، فأي خلل أو قصور في المرحلتين السابقتين سينعكس عليها )للتدريس والمالحظة

سواء من حيث التخطيط للزيارة الصفية أو واقع الزيارة الصفية، وقد كانت نتائج 
الدراسة في المرحلتين السابقين تشير لدرجة ممارسة متوسطة للمشرف التربوي، وهذه 

قي بظاللها على هذه المرحلة، وأيضاً الرواسب النفسية النتائج بدون شك ستل
والتصورات المسبقة للمعلمين عن أي مناقشة تلي الزيارة الصفية بأنها تصيد ألخطائهم، 
وهذا بدوره أيضاً يضعف التعامل بين المشرف التربوي والمعلم بشكل مهني في هذه 

 )  Stephens, 2009) &Watersالمرحلة، وهذا التبرير يتفق مع نتائج دراسة 
والتي أشارت إلى أن المعلمين البد أن يتوفر لديهم فهماً واضحاً لإلشراف، ودورة عملية 

  .اإلشراف
) ٢٠٠٨(وتتفق نتائج الدراسة في هذه المرحلة مع نتائج دراسة السميري 

والتي أشارت إلى أن المشرفين يمارسون اإلشراف العيادي في مرحلة تحليل التدريس 
والتي أشارت نتائجها ) ٢٠٠٥(ير مرضية، ويختلف مع دراسة وشاح ويونس بدرجة غ

  .إلى أن مشرفي التربية الميدانية يمارسون هذه المرحلة بدرجة مرتفعة
  :النتائج المتعلّقة بالسؤال الرابع الذي ينص على: رابعاً

  "ما درجة ممارسة المشرف التربوي لدوره في مرحلة التقويم والتغذية الراجعة؟"
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تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الممارسة لكل فقرة من 
النتائج ) ٩(ككل، ويبين الجدول  فقرات مرحلة التقويم والتغذية الراجعة، وللمرحلة

  .المتعلّقة بذلك
  
  
  
  
  
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة لفقرات مرحلة : )٩(جدول
  التغذية الراجعة التقويم و

 القويم والتغذية الراجعة: الرابعة المرحلة
المتوسط  :ممارسة المشرف التربوي الرقم الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

٢ ١ 
 االستراتيجيات لي الفرصة لتبرير تطبيق يتيح

التدريسية المستخدمة في الموقف التعليمي 
 .التعلمي

 عالية 0.94 3.91

 متوسطة 1.09 2.85 .يبرز النقاط اإليجابية في أدائي التدريسي ١ ٢
يتفق معي على خطة مستقبلية لمتابعة تطوير  ٩ ٣

 متوسطة 0.91 2.84 .أدائي التدريسي

وليس  التعلمي يركز نقده على الموقف التعليمي ٥ ٤
 متوسطة 0.91 2.77 .على شخص المعلم

 متوسطة 0.98 2.75 .متعلمينمالحظاته حول أنماط سلوك ال يبين ٤ ٥
 متوسطة 0.85 2.74 .تدريسية بديلة إستراتيجيات يتفق معي على ٦ ٦

٨ ٧ 
يقترح آليات واضحة لتطوير نموي المهني من 

إلحاقي بدورات تدريبية مختصة، نشرات (خالل 
 ....)تربوية، قراءة موجهة 

 متوسطة 0.96 2.74

يسألني عن مالحظاتي حول أنماط سلوك  ٣ ٨
 متوسطة 0.96 2.72 .المتعلمين

 متوسطة 0.90 2.78 الكلي
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أن المتوسطات الحسابية لفقرات هذه المرحلة تراوحت ) ٩(يالحظ من الجدول 
لي الفرصة  يتيح"التي تنص على ) ٢(، وقد حازت الفقرة )٢,٧٢(و ) ٣,٩١(بين 

على "  التعلمي لتبرير تطبيق االستراتيجيات التدريسية المستخدمة في الموقف التعليمي
وبدرجة ممارسة عالية، ) ٠,٩٤(وانحراف معياري ) ٣,٩١(أعلى متوسط حسابي بلغ 

وهي الفقرة الوحيدة في هذه المرحلة ذات الممارسة العالية، وقد يعود ذلك إلى حرص 
المشرف التربوي على وجهة نظر المعلم حيال ممارساته التدريسية ومبررات 

ت فقد حازت على درجات ممارسة متوسطة كانت أقلها الفقرة استخدامها، أما بقية الفقرا
بمتوسط " يسألني عن مالحظاتي حول أنماط سلوك المتعلمين"والتي تنص على ) ٣(

، وبشكل عام يالحظ أن درجة )٠,٩٤(وانحراف معياري قدره ) ٢,٧٢(حسابي بلغ 
متوسطة بمجملها، كانت  ممارسة المشرفين التربويين لمرحلة التقويم والتغذية الراجعة

  ).٠,٩٠(بانحراف معياري قدره ، )٢,٧٨(وبلغ المتوسط الكلي لفقرات المرحلة 
وهذه المرحلة مرتبطة بمرحلة التحليل بشكل مباشر، بل إن البعض من 
المختصين يصنفهما مرحلة واحدة، وهذا قد يبرر هذه النتيجة المشابهة لنتيجة الدراسة 

يجة الدراسة في هذه المرحلة إلى طول الوقت الذي في مرحلة التحليل، وقد تعود نت
تحتاجه مراحل اإلشراف العيادي مترافقاً مع كثرة أعباء المشرف التربوي اإلدارية 
والفنية، هذا فضالً عن االحتياجات التدريبية لبعض المشرفين التربويين للتعامل مع هذا 

إلى أن الدورات ) Jine, 2000) &Coxالنمط اإلشرافي، وقد أشارت نتائج دراسة 
التدريبية أفادت المعلمين المتعاونين في برنامج التربية الميدانية للطالب المعلمين في 

  . استيضاح ما يمكن أن يقدمه المشرف التربوي للمعلم
  :خالصة نتائج متوسطات استجابات عينة الدراسة على األداة ككل

  ارية لكل مرحلة وعلى األداة ككلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي: )١٠(جدول 
الوسط  المرحلة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 متوسطة %٥٦,٤ 0.376 2.82 التخطيط للتدريس
 متوسطة %٥٦,٢ 0.371 2.81 المالحظة

 متوسطة %٥٩ 0.487 2.95 تحليل التدريس
 متوسطة %٥٥,٦ 0.390 2.78 التقويم والتغذية الراجعة

 متوسطة %٥٦,٦ 0.223 2.83 الكلي 
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أن واقع ممارسة المشرفين التربويين لمراحل نمط ) ١٠(يالحظ من الجدول 
لجميع المراحل وعلى األداة ككل من وجهة نظر المعلّمين ) اإلكلينيكي( العيادي اإلشراف

، واالنحراف المعياري )٢,٨٣(والمعلمات كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 
: ، وكان ترتيبها تنازلياً وفقاً ألعلى متوسط كالتالي)٥٦,٦(وبنسبة مئوية ) ٠,٢٢(
، )تحليل التدريس، التخطيط للتدريس، المالحظة الصفية، التقويم والتغذية الراجعة(

كحد أعلى لمرحلة تحليل ) ٢,٩٥(وتراوحت المتوسطات الحسابية لمراحل األداة بين 
  .لة التقويم والتغذية الراجعةكحد أدنى لمرح) ٢,٧٨(، و التدريس

وقد تعزى نتائج الدراسة بشكل عام إلى أن المشرفين التربويين ليس لديهم 
 اإلشرافمهارة كافية لممارسة اإلشراف العيادي، وقد يكون أيضاً الوقت الذي يحتاجه 

 عليهم لمشرف واحد مما اإلشرافالعيادي مع وجود نصاب مرتفع من المعلمين المسند 
للممارسات التقليدية، كما قد يكون من األسباب سيطرة الفكر التقليدي على بعض يدفعه 

غير المؤمنين بأهمية اإلشراف العيادي، ) والمشرفات التربويات(المشرفين التربويين 
وقد يكون الفكر المسبق أيضاً لدى بعض المعلمين عن وجود المشرف التربوي أنه نوع 

  . من تصيد األخطاء
) ٢٠٠٨(اسة هنا بصورتها العامة تتفق مع نتيجة دراسة السميري ونتيجة الدر

والتي أشارت نتائجها إلى أن ممارسة المشرفين التربويين لإلشراف العيادي كانت غير 
) Duncan & Brown (2014مرضية، كما تتفق مع نتائج دراسة دنكان وبراون 

موعة من التحديات تتجاوز التي أشارت نتائجها إلى أن المشرفين الريفيين يواجهون مج
قدرتهم على تقديم خدمة إشرافية جيدة ومنها ممارسة اإلشراف االكلينيكي بمهارة، كما 

  .أن نقص التدريب على هذا النمط اإلشرافي قد يكون مبرراً لنتائج هذه الدراسة
التي أشارت ) ٢٠٠٥(بينما اختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة وشاح ويونس 

  .لى أن ممارسة اإلشراف العيادي كانت مرتفعة نسبياً في بعض المراحلنتائجها إ
    النتائج المتعلّقة بالسؤال الخامس الذي ينص على: خامساً

بين متوسطات ) ٠,٠٥≤ α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "
الجنس، التخصص، والخبرة، المرحلة (استجابات أفراد العينة تعزى لمتغيرات 

  :وتمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي" ؟)راسيةالد
  ًالجنس أوال  

تم ) ذكر، أنثى(ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات تبعا لمتغير الجنس 
  . يبين ذلك) ١١(للعينات المستقلّة والجدول ) ت(استخدام نتائج اختبار 
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وسطات الحسابية واالنحرافات للعينات المستقلّة والمت) ت(نتائج اختبار : )١١(جدول 
  المعيارية تبعا لمتغير الجنس

الوسط  الجنس المرحلة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 0.36 2.81 أنثى التخطيط 0.38 2.82 ذكر
٠,٠١  
 ٠,٩٨ 

 0.33 2.81 أنثى المالحظة 0.40 2.82 ذكر
٠,٣٠  
 ٠,٧٦ 

 0.43 3.11 أنثى التحليل 0.47 2.77 ذكر
-٧,٣٢  

 ٠,٠٠ 
التقويم والتغذية  0.38 2.73 ذكر

 ٠,٠١ ٢,٤٨- 0.38 2.83 أنثى الراجعة
 ٠,٠٠ -٣,٧٠ 0.22 2.87 أنثى الكلي 0.21 2.79 ذكر
 على مرحلتي إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) ١١(يالحظ من الجدول 

 α( إذ كانت مستوى الداللة اقل من اإلناثلصالح ) التقويم والتغذية الراجعة، والتحليل(
لمرحلة التخطيط ) α ≤0.05(، بينما لم توجد فروق عند مستوى داللة )0.05≥

  .والمالحظة
تبعاً ) α ≤0.05(وبشكل عام توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 لمتغير الجنس على األداة ككل لصالح اإلناث، وقد يعود ذلك لتواجد المشرفات في
المدارس فترة أطول نتيجة لظروف التنقل، بينما المشرفين التربويين يمكنهم زيارة أكثر 
من مدرسة في يوم واحد نتيجة لضغط النصاب من المعلمين، وهذه النتيجة تختلف مع 

التي لم تشر لفروق تعود ) ٢٠٠٥(ووشاح ويونس ) ٢٠٠٨(نتائج دراستي السميري 
  .ف باختالف مجتمع كل دراسة ووقت تطبيقهاللجنس، ويمكن تبرير هذه االختال

 التخصص :ثانيا  
تم ) علمي، ادبي(ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات تبعا لمتغير التخصص 

  . يبين ذلك) ١٢(للعينات المستقلّة والجدول ) ت(استخدام نتائج اختبار 
حسابية للعينات المستقلّة والمتوسطات ال) ت(نتائج اختبار : )١٢(جدول رقم 

  واالنحرافات المعيارية تبعا لمتغير التخصص
 المرحلة

 التخصص
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة
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 388. 2.82 علمي
 التخطيط

 368. 2.77 أدبي
٠,٦٩  
 

٠,٤٨ 

 المالحظة 373. 2.81 علمي
 349. 2.68 أدبي

١,٨٦  
 

٠,٠٦ 

 التحليل 480. 2.95 علمي
 316. 2.80 أدبي

١,٧٥  
 

٠,٠٨ 

التقويم  399. 2.77 علمي
والتغذية 
 412. 2.80 أدبي الراجعة

-٠,٧٤ ٠,٣٢ 

 الكلي 226. 2.83 علمي
 234. 2.76 أدبي

٠,١١ ١,٥٧ 

 α(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )١٢(يالحظ من الجدول 
إذ كانت مستوى  كل مراحله، لىعلى المقياس ككل وع لمتغير التخصص) 0.05≥

  ).α ≤0.05( الداللة اكبر من
وقد تعود نتيجة الدراسة لتأثير هذا المتغير نتيجة لطبيعة اإلعداد التربوي المتوازنة 
للتخصصين العلمي واألدبي للمعلمين والمعلمات في مرحلة اإلعداد، وهذا يختلف مع 

د فروق تعود للتخصص، ويمكن التي أشارت لوجو) ٢٠٠٥(نتائج دراسة وشاح ويونس 
  .أن يكون هذا االختالف نتيجة الختالف مجتمع الدراسة

 سنوات الخبرة :ثالثا:  
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة عن هذا السؤال

  يبين ذلك) ١٣(لدرجات أفراد الدراسة على المقياس وفقا لسنوات الخبرة والجدول رقم 
 على مجاالت األفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات ). ١٣(الجدول 

  وفقا لسنوات الخبرة المقياس وعلى الدرجة الكلية
 )سنوات الخبرة( المتغير 

 المرحة )١٠ من أكثر( )١٠-٦( ٥قل من أ

االنحراف  الوسطاالنحراف  الوسطاالنحراف  الوسط
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 المعياري سابيالح المعياري الحسابي المعياري الحسابي
 ٠,٥٦ ٢,٨٤ ٠,٣٦ ٢,٨٦ ٠,٣٥ ٢,٦٩ التخطيط
 ٠,٩٨ ٢,٩٠ ٠,٣٦ ٢,٨٤ ٠,٣٢ ٢,٦٧  المالحظة
 ٠,١٢ ٢,٧٩ ٠,٥٢ ٣,٠٥ ٠,٤٣ ٢,٩٠ التحليل

التقويم والتغذية 
 ٠,٧٦ ٢,٧٣ ٠,٤٠ ٢,٨٢ ٠,٣٩ ٢,٧٤ الراجعة

 ٠,٧٦ ٢,٨٢ ٠,٢١ ٢,٨٧ ٠,٢١ ٣,٧٤ البعد الكلي
وجود فرق ظاهري بين متوسطي أداء األفراد على المقياس ) ١٣(يتضح من الجدول 

 ا لهذا المتغير تموفقا لمتغير سنوات الخبرة، ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات تبع
  . يبين ذلك) ١٤(والجدول ) ONE-WAY ANOVA(استخدام تحليل التباين األحادي 

لتحديد الفروق ) ONE-WAY ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي : )١٤(جدول رقم 
بين متوسطات استجابات عينة الدراسة وفقًا لمتغير الخبرة على المقياس ككل وعلى كل 

  مرحلة من مراحله
مجموع  مصدر التباين المتغير التابع

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
 ) ف(

مستوى 
 الداللة

 0.60 4 2.43 بين المجموعات
 0.13 380 51.77 داخل المجموعات

التخطيط 
 للتدريس

  384 54.23 المجموع

4.46 
 
 

*0.002 
 
 

 0.78 4 3.17 بين المجموعات
 0.13 380 49.95 داخل المجموعات

المالحظة 
 الصفية

  384 52.42 المجموع

6.01 
 
 

*0.000 
 
 

 1.28 4 5.45 بين المجموعات
 0.22 380 85.88 ل المجموعاتداخ

تحليل 
 التدريس

  384 91.02 المجموع

5.69 
 
 

*0.000 
 
 

التقويم  0.19 4 0.77 بين المجموعات
 0.15 380 57.54 داخل المجموعاتوالتغذية 

1.28 
 

0.277 
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    384 58.320 المجموع الراجعة
 376. 4 1.504 داخل المجموعات
 151. 380 57.544 بين المجموعات

الدرجة الكلية 

  384 58.320 المجموع

8.136 *.000 

  ).α ≤0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة * 
               وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) ١٤(يالحظ من الجدول 

)α ≤0.05 ( ر سنوات الخبرة على المقياس ككل وعلى مراحللمتغي) ،التخطيط
 α( ذات داللة إحصائية عند مستوىفروق  وعدم وجود، )والمالحظة، والتحليل

لمتغير سنوات الخبرة لمرحلة التقويم والتغذية الراجعة، ولمعرفة اتجاه ) 0.05≥
) التخطيط، والمالحظة، والتحليل(الفروق بين متوسطات استجابات األفراد في مراحل 

ر شافيه وفقًا لمتغير سنوات الخبرة، فقد تم إجراء المقارنات البعدية باستخدام اختبا
  .يبين ذلك) ١٥(للمقارنات البعدية والجدول 

نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية لمتوسطات االستجابات أفراد العينة : )١٥(جدول 
  وفقًا لمتغير سنوات الخبرة لمراحل التخطيط والمالحظة والتحليل والدرجة الكلية

سنوات  
 من أكثر ١٠ - ٦ ٥اقل من  الخبرة

١٠ 
مستوى 

 اللةالد
 ٠,١١ ٠,١٥ ٠,٢٣ ـــــ )٥-١(

 التخطيط ٠,٠٩ -٠,٧٥ ـــــ -٠,٢٣ )١٠ – (6
 ٠,٠٨ ـــــ ٠,٧٥ -٠,١٥ ١٠ من أكثر
 ٠,٦٥ ٠,٢٢ ٠,١٢ ـــــ )٥-١(

 المالحظة ٠,٤٣ ٠,٦٦ ـــــ -٠,١٢ )١٠ – (6
 ٠,٠٦ ـــــ -٠,٦٦ -٠,٢٢ ١٠ من أكثر
 *٠,٠٠ ٠,٦٥ ٠,١٢ ـــــ )٥-١(

 التحليل ٠,٤٣ ٠,١٨ ـــــ -٠,١٢ )١٠ – (6
 ٠,٠٨ ـــــ -٠,١٨ -٠,٦٥ ١٠ من أكثر

 ٠,٠٧ ٠,٢٢ -٠,١٦ ـــــ )٥-١( الكلي
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 *٠,٠١ ٠,٣٤ ـــــ ٠,٢٢ )١٠ – (6
 ٠,٠٩ ـــــ -٠,٣٤ -٠,٦٥ ١٠ من أكثر

  ).0.05 ��(دال إحصائياً عند مستوى داللة * 
) α ≤0.05(مستوى الداللة وجود داللة إحصائية عند ) ١٥(يالحظ من الجدول

التحليل وفقًا لمتغير سنوات الخبرة لصالح األفراد ذوي المتوسط الموجب  في مرحلة
 سنوات وقد يعود ذلك لتركيز المشرفين التربويين ٥ من األقلوهم ذوي سنوات الخبرة 

  .في هذه المرحلة على المعلمين حديثي الخبرة وهذا مما يحسب لهم
 -٦( ذوي سنوات الخبرة األفراداألداة ككل ولصالح كما وجدت فروق على 

وقد يكون ذلك مرتبطاً بالمبرر أعاله لذوي الخبرة األقل من خمس سنوات حيث ) ١٠
تركيز المشرفين التربويين على ذوي الخبرة األقل ومن يعلوهم مباشرة من ذوي الخبرة 

& Thobegaا وميلر المتوسطة، ونتيجة الدراسة هنا تختلف مع نتائج دراستي ثيوبيج
Miller (2007 ( والسميري)اللتين لم تشيرا لفروق تعود للخبرة) ٢٠٠٨ .  

  :المرحلة الدراسية: رابعاً
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

وفقاً للمرحلة الدراسية والجدول رقم  المعيارية لدرجات أفراد الدراسة على المقياس
  يبين ذلك) ١٦(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات االفراد على مراحل : )١٦(الجدول 
  وفقا للمرحلة الدراسية المقياس وعلى الدرجة الكلية
 )المرحلة الدراسية( المتغير 

 المرحلة الثانوية المتوسطة االبتدائية
 الوسط

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٠,٥٦ ٢,٨٤ ٠,٣٦ ٢,٧٩ ٠,٣٥ ٢,٧٩ التخطيط
 ٠,٩٨ ٢,٨٥ ٠,٣٦ ٢,٨٠ ٠,٣٢ ٢,٧٦ المالحظة
 ٠,١٢ ٣,٠٠ ٠,٥٢ ٢,٩٧ ٠,٤٣ ٢,٨٥ التحليل

التقويم والتغذية 
 ٠,٧٦ ٢,٨٥ ٠,٤٠ ٢,٧٦ ٠,٣٩ ٢,٧١ الراجعة



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الثالث الجزء ١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٣٤٤ -

 ٠,٧٦ ٢,٨٨ ٠,٢١ ٢,٨٢ ٠,٢١ ٢,٧٧ البعد الكلي
وجود فرق ظاهري بين متوسطي أداء األفراد على ) ١٦(يتضح من الجدول 

ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات تم  المقياس وفقا لمتغير المرحلة الدراسية
  . يبين ذلك) ١٧(والجدول ) ONE-WAY ANOVA(استخدام تحليل التباين األحادي 

  
  
  
  
  

لتحديد الفروق ) ONE-WAY ANOVA( حادي نتائج تحليل التباين األ: )١٧(جدول 
بين متوسطات استجابات عينة الدراسة وفقًا لمتغير الخبرة على المقياس ككل وعلى كل 

  مرحلة من مراحله
المتغير 
مجموع  مصدر التباين التابع

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيم
  )ف(

مستوى 
 الداللة

 179. 2 359. بين المجموعات
 التخطيط 141. 382 53.874 داخل المجموعات

  384 54.233 المجموع

1.272 
 
 

0.282 
 
 

 237. 2 474. بين المجموعات
 المالحظة 137. 382 52.368 داخل المجموعات

  384 52.842 المجموع

1.729 
 
 

0.179 
 
 

 753. 2 1.505 بين المجموعات
 التحليل 234. 382 89.522 عاتداخل المجمو
  384 91.027 المجموع

3.212 
 
 

*0.041 
 
 

التقويم  678. 2 1.357 بين المجموعات
 149. 382 56.963 داخل المجموعاتوالتغذية 

4.550 
 

*0.011 
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    384 58.320 المجموع الراجعة
 363. 2 726. داخل المجموعات
الدرجة  048. 382 18.334 بين المجموعات

 الكلية
  384 19.060 المجموع

7.564 *0.001 

  ).٠,٠٥≤ α(دال إحصائياً عند مستوى داللة * 
 α(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ١٧(يالحظ من الجدول 

التحليل، التقويم (لمتغير المرحلة الدراسية على األداة ككل، وعلى مرحلتي ) 0.05≥
) α ≤0.05(لة إحصائية عند مستوى ، وعدم وجود فروق ذات دال)والتغذية الراجعة

ولمعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات . لهذا المتغير في مرحلتي التخطيط والمالحظة
التحليل، التقويم والتغذية (استجابات األفراد في على المقياس ككل وعلى مرحلتي 

ستخدام وفقًا لمتغير المرحلة الدراسية، فقد تم إجراء المقارنات البعدية با) الراجعة
  .يبين ذلك) ١٨(اختبار شافيه للمقارنات البعدية والجدول 

نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية لمتوسطات االستجابات أفراد العينة : )١٨(جدول 
  )التحليل والتقويم (وفقًا لمتغير المرحلة الدراسية على المقياس ككل وعلى مرحلتي 

المرحلة  
 الدراسية

مستوى  نويثا متوسطة ابتدائي
 الداللة

 ٠,٢٦ -٠,٢٥ ٠,٦٧ ـــــ االبتدائية
 ٠,١٧ -٠,٥٩ ـــــ -٠,٦٧ المتوسطة

 التخطيط

 ٠,٠٩ ـــــ ٠,٥٩ ٠,٢٥ الثانوية
 ٠,١٥ -٠,٢٢ ٠,٢١ ـــــ االبتدائية
 ٠,٣٣ ٠,١٥ ـــــ -٠,٢١ المتوسطة

 التقويم

 ٠,٠٦ ـــــ -٠,١٥ ٠,٢٢ الثانوية
 ٠,٠٧ -٠,٥١ -٠,١٦ ـــــ االبتدائية
 *٠,٠٠ ٠,١١ ـــــ ٠,٤٤ المتوسطة

 الكلي

 ٠,٠٩ ـــــ -٠,١١ ٠,٥١ الثانوية
  ).٠,٠٥ ≤α(دال إحصائياً عند مستوى داللة * 
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 على مرحلتي إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ) ١٨(يالحظ من الجدول
) α ≤0.05(التخطيط للتدريس والتقويم، ووجود داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

على األداة ككل وفقًا لمتغير المرحلة الدراسية لصالح األفراد الذين يدرسون المرحلة 
المتوسطة، وقد يعود ذلك كون غالبية الذين يدرسون في المرحلة المتوسطة هم من 

  .حديثي الخبرة وكما أشارت النتائج السابقة وجود فروق لذوي الخبرة األقل
 هذا المتغير تتفق مع نتائج دراسة السميري ونتائج الدراسة حول تأثير

التي أشارت نتائجها لفروق تعود لمتغير المرحلة، ولكن تختلف الدراستان في ) ٢٠٠٨(
أن الفروق في الدراسة الحالية تعود للمرحلة المتوسطة، بينما في دراسة السميري 

  . للمرحلة االبتدائية
  
  

  :التوصيات
 نخراط في العمل اإلشرافي بعد ترشيحه، إال بعد عدم تمكين المشرف التربوي من اال

 مهنياً في مجال اإلشراف التربوي، من خالل إلحاقه بدورة مهنية مركزة إعداده
  .بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العالقة

  مراجعة محتوى الدورات التي تقدم للمشرفين التربويين، ومدى تضمنها جوانب
ي، مثل التطبيقات الميدانية ألنماط اإلشراف عملية تتوازى مع الجانب النظر

 العيادي الذي يركز على معالجة اإلشرافالتربوي التي يحتاجها المعلم، وخاصة 
  .المشكالت التدريسية

  تخصيص ملف انجاز لكل مشرف تربوي يتضمن اآلليات واألنماط اإلشرافية التي
لعيادي والذي يمثل أهم استخدمها، مع التركيز على انجازاته في ممارسة اإلشراف ا
  .األنماط اإلشرافية في تصحيح الممارسات التدريسية الصفية

  تخفيض نصاب المشرف التربوي من المعلمين من خالل إسناد متابعة المعلمين
ذوي الخبرة ممن ثبتت جودة تدريسهم لمديري المدارس، وتركيز دور المشرف 

 مشاكل تدريسية، وذلك حتى التربوي على المعلمين الجدد، أو على من يعانون
يتوفر له الوقت الكافي لالستفادة مما يوفره نمط اإلشراف العيادي من تشخيص، 

  .ومعالجة، ومتابعة ألدائهم
  :بحوث مقترحة
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  ومقارنة نتائجها بنتائج هذه أخرى دراسة مماثلة في منطقة إجراءيقترح الباحث 
  .الدراسة

  ت ممارسة اإلشراف العيادي كما  دراسة حول معوقاإجراءكما يقترح الباحث
  .يراها المشرفون التربويون أنفسهم

  
  
  
  
  
  

  :المراجع العربية
دار الفكر : اإلشراف المدرسي والعيادي، القاهرة). ١٩٩٩.(أحمد، أحمد إبراهيم 
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